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1. Mądry ptak.
2. Gruby sznur.
3. Tańczysz na niej w szkole.
4. Czwarty dzień tygodnia.
5. Wszystko, co dobre szybko się ...
6. Puszczasz go na wietrze.
7. Piąty miesiąc.
8. Lubisz ją czytać.
9. Uszatek z kreskówki.

Listopad 2003r.
CENA 1 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6
im. Wł. Broniewskiego, w Kraśniku
Listopadowe przygotowania
W listopadzie cała przyroda zaczyna się przygotowywać do zimowego snu. Zwierzęta zmieniają futra. Trawa staje się ciemniejsza, aŜ
w końcu staje się wprost szara. Wszystko zmienia się w okamgnieniu.
Drzewa teŜ na swój sposób przystosowują się do warunków panujących
w okresie zimowym. A oto drzewa, które zrzucają liście: jesion, buk,
kasztan, dąb, brzoza, a takŜe drzewa owocowe: śliwa, jabłoń, grusza,
czereśnia, wiśnia. Są teŜ drzewa iglaste, które ich nie gubią: sosna,
świerk, jodła.
MoŜe nie zdajemy sobie sprawy z tego, Ŝe my teŜ się zmieniamy. Stajemy się posępni i smutni. Oczywiście to nie dotyczy wszystkich.
Te smutne chwile niedługo juŜ odejdą. ZbliŜają się przecieŜ święta BoŜego Narodzenia, najpiękniejsze chwile w ciągu roku.
IGA
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DZIEŃ WSZYSKICH ŚWIĘTYCH
Kościół oddaje cześć wszystkim znanym i nieznanym świętym, tzn. wszystkim, którzy znaleźli dopełnienie swojego Ŝycia u Boga. Uroczystość ku czci Wszystkich Świętych ( bezimiennych męczenników) obchodzono na wschodzie juŜ w IV wieku w pierwszą niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego. Na zachodzie zbiory kult świętych rozpoczął
się od czasu przemianowania przez papieŜa Bonifacego IV Panteonu, staroŜytnej świątyni rzymskiej poświęconej wszystkim bóstwom, na kościół Matki BoŜej i wszystkich
męczenników ( 13.V 609), od VIII wieku – nadto Wszystkich Sprawiedliwych. W 835
roku papieŜ Jan XI ustanowił wreszcie osobne święto ku czci Wszystkich Świętych i
wyznaczył dzień 1 listopada na jego uczczenie.
Ola & Inga
HALLOWEEN
W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych Halloween
obchodzone jest 31 października.
W ten dzień dzieci przebierają się za duchy, wiedźmy i straszydła, a
takŜe robią lampy
z wydrąŜonych dyń zwane Latarniami Jacka.. Legenda głosi, Ŝe
Bóg nie chciał wpuścić ani do piekła, ani do nieba Irlandczyka o imieniu Jack.
Wówczas jego zbłąkana dusza zamieszkała w dyni. Ponoć podczas Halloween to właśnie duch Jacka daje się we znaki mieszkańcom małych miasteczek.
Po połoŜeniu latarni na parapetach okiennych i zawieszeniu ich w ogrodzie dzieci chodzą od domu do domu wypowiadając magiczną formułkę: „trick or treat?” (słodycze
albo figle).
Najczęściej ludzie dają dzieciom „treat” czyli słodycze,
ale jeŜeli tak się nie dzieje, dzieci wrzucają do skrzynki
pocztowej liście, piach i kamienie. Potem wszystkie halloweenowe
straszydła
idą
na
przyjęcia,
gdzie
najpopularniejszymi
zabawami
są:
przepowiadanie
przyszłości i jedzenie jabłek bez pomocy rąk.
księŜniczk@
Przypominamy!
Samorząd Uczniowski, w imieniu Akademii MłodzieŜowej działającej przy Odziale
Akcji Katolickiej przy Parafii pw. św. Józefa w Kraśniku, zaprasza "Mikołaj o Tobie
nie zapomni!". Zebrane SŁODYCZE, ZABAWKI I ARTYKUŁY PAPIERNICZE
zostaną przeznaczone na mikołajkowe prezenty dla dzieci pozostających pod opieką
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Wszystkich chętnych prosimy o składanie upominków do p. Joanny Cybulak
(sala 31) w terminie do 29 listopada 2003 roku.
Gazetka Szkolna "SZÓSTKA"

Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas Vb i VIc
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)



Czas wróŜenia
Wosku lanie...
Co przygotować?
*Wosk - najlepiej naturalny, choć wystarczy teŜ
zwykła parafina.
*Garnuszek- najlepiej mocno zuŜyty, metalowy, stary.
W nim właśnie będziemy topić wosk, praw−
dopodobnie więc do niczego innego nie będzie się juŜ
nadawał.
*Miskę z wodą.
*Klucz.
*Świeca przyda się do rzucania na ścianę cienia zastygłego wosku i odgadywania jego
kształtu.
Jak wróŜyć?
Do miski wlewamy wodę, w garnuszku podgrzewamy wosk. Gdy będzie juŜ płynny, ostroŜnie zdejmujemy garnek z ognia. Teraz najwaŜniejsza czynność - przez dziurkę od klucza przelewamy rozgrzany wosk na wodę. Potem wyjmujemy z niej zastygłą
bryłę, gasimy światło i w blasku świecy odczytujemy z cienia na ścianie wróŜbę.
Przykładowe kształty:
Obłok
- spełnią się twoje marzenia.
Kwiat
- zdobędziesz jakąś nagrodę.
Jajo
- symbol nowego Ŝycia i nadziei, przed tobą całkiem nowe moŜliwości, ale
i nowe zagroŜenia.
Kamień - nie ryzykuj i pamiętaj jeśli zrobisz coś złego, los odpłaci ci tym samym.
Ryba
- nadchodzi czas duchowego rozwoju rozstrzygniesz, co jest dla ciebie
waŜne, do czego chcesz dąŜyć.
Ptak
- poznasz nowe interesujące osoby.
Klucz
- w twoim Ŝyciu wydarzy się coś nieoczekiwanego, co moŜe całkiem
zmienić twoje poglądy.
Anioł
- przed tobą spokojny rok w szkole, rodzinie i wśród przyjaciół.
But
- czekają cię nowe wyzwania i szanse na wielki sukces, nie bój się podejmować trudnych decyzji.
Dawne wróŜby niezbyt róŜniły się od dzisiejszych, chociaŜ były wyjątki. Kobiety
wróŜyły sobie dokładnie 29 listopada w św. Andrzeja, zaś męŜczyźni 24 listopada w
Katarzyny. Jedną z takich wróŜb było szykowanie klusek z ciasta, które zostawiały w
izbie i wpuszczały do niej psa. Ta, której przysmak zjadł pies, była pierwszą kandydatką do zamąŜpójścia. Albo gotowały kluski i tej, której jako pierwszej wypłyną na
wierzch spełni się najskrytsze marzenie.
Paula*

Ojciec sprawdza Jasiowi i lekcje pyta:
- Synku, który z przedmiotów w szkole najbardziej lubisz?
- Dzwonek tato...


Rozmowa z Natalią Stopą.
 Czy lubisz matematykę?
 Tak, bardzo lubię matematykę. To jeden z moich ulubionych przedmiotów.
 W jakich konkurencjach uczestniczyłaś podczas Mistrzostw Polski w Tabliczce
MnoŜenia?
 Miedzy innymi w „KrzyŜaku”, Olimpijczyku, Prymusie i Szeryfie.
 -Na czym polega gra „ KrzyŜak”, w której osiągnęłaś największy z sukcesów?
 Tego raczej nie da się opisać, to trzeba zobaczyć.
 -Czy dojście do sukcesu było bardzo pracochłonne?
 Raczej tak, trzeba było codziennie chodzić na treningi.
 -Czy miałaś wtedy czas na inne zajęcia poza przygotowaniami do tabliczki mnoŜenia?
 Miałam teŜ inne zajęcia pozalekcyjne, ale wyrabiałam się ze wszystkim. Opłacało
się?
Rozmawiała Ola Stefanek
„Spotkamy się w piosence”
Przegląd Piosenki Harcerskiej i Turystycznej „Spotkamy się w piosence” odbył się
w naszej szkole 4. listopada. Organizatorem była pani
Izabela Zdyb oraz zespół wokalny „SEKRET”. W
przeglądzie uczestniczyły zespoły wokalne ze szkół
podstawowych i gimnazjum. Wszyscy razem dobrze
się bawili, śpiewając róŜne turystyczne piosenki, które
zapewne słyszały wszystkie uczące się w tym czasie
klasy!
Zespoły występujące w tym przeglądzie:
1. Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej nr 3
2. Zespół wokalny „Stokrotki” ze Szkoły Podstawowej nr5
3. Zespół wokalny ze Szkoły Podstawowej w StróŜy.
4. Zespół wokalny „SEKRET” ze Szkoły Podstawowej nr6
5. Chór Publicznego Gimnazjum nr2
6. Gromada ruchowa „Weseli PodróŜnicy”.
7. Zespół wokalny „Leśne Duszki”.
Miejmy nadzieje, Ŝe następna tego typu impreza będzie tak samo udana, jak ta.
Paula*
Czy wiesz, Ŝe...
- NajlŜejsze drzewo na świecie to balsa. Jest lŜejsze od korka.
- Mydło wynaleźli najprawdopodobniej Fenicjanie 3000 lat temu.
- Kolumbijczycy zamiast popcornu chrupią w kinach praŜone mrówki (smacznego!!!)
- Dobre boisko do golfa powinno mieć około 50 hektarów.
- Tak zwana piłka lekarska wypełniona jest włosiem dzikich zwierząt.
- Jeden ząb dorosłego słonia waŜy aŜ tyle, ile ludzkie niemowlę.
- Inkowie hodowali świnki morskie, ale nie jako zwierzątka domowe. Piekli je i zjadali!
- Twój nos i uszy nie są z kości. Tworzy je elastyczna substancja zwana chrząstką.
Lucio



Ślubowanie klas I
Dnia 7 listopada odbyła się w naszej szkole podniosła uroczystość. Ponad stu najmłodszych uczniów z klas I „a,b,c,d” i „e” złoŜyło wobec przybyłych gości, dyrekcji
szkoły, nauczycieli i rodziców uroczyste ślubowanie. Przejęte pierwszaki najpierw
zaprezentowały to, czego się dotychczas nauczyły. Potrafią juŜ śpiewać, rysować, znają
litery, umieją liczyć. Dzieci poznały teŜ przepisy ruchu drogowego i właściwego zachowania się w szkole. Wiedzą , jak nazywa się nasza Ojczyzna , jakie jest jej godło.
Potem dzieci złoŜyły uroczyste przyrzeczenie, Ŝe będą dobrymi kolegami , uczniami
i, Ŝe wszystkim będą sprawiać radość swoim zachowaniem.
Następnie p. dyr. R. Siejewicz pasował na ucznia naszej szkoły kaŜde dziecko, a przewodniczący Rady
Miejskiej – pan I. Ofczarski wręczył pamiątkowe
dyplomy. Po zakończeniu uroczystości w sali
gimnastycznej

wszystkie
dzieci
rozeszły się do swoich sal, gdzie czekał na nie słodki poczęstunek przygotowany przez
rodziców.
śyczymy wszystkim pierwszakom, aby udało się im dotrzymać złoŜonego przyrzeczenia i, aby w naszej szkole zawsze czuli się dobrze.












Wywiad z Zuzą Mazurek
Za co dostałaś stypendium?
Stypendium dostałam za wybitne osiągnięcia w pływaniu.
Jaki jest twój największy sukces?
I miejsce na mistrzostwach Polski 12 latków.
Jakim stylem najbardziej lubisz pływać?
Najbardziej lubię pływać grzbietem.
Ile kilometrów przepływasz dziennie?
Dziennie przepływam ok. 10 kilometrów.
Czy poza pływaniem masz jakieś inne zainteresowania?
Lubię grać w ping – ponga, siatkówkę
PAULA I GUSIA

Krzysiu, co wiesz o jaskółkach - pyta nauczycielka
biologii
- To bardzo mądre ptaki - mówi chłopiec.
- Odlatują, gdy tylko rozpocznie się rok szkolny.


Niepodległość
11 listopada 1918
Po ostatnim rozbiorze w 1795 roku Polska
utraciła niepodległość. Trzej potęŜni sąsiedzi:
Rosja, Prusy i Austria, korzystając z osłabienia
naszego kraju, podzielili ziemie Polski między
siebie. Polska zniknęła z mapy świata,
ale pozostała w sercach i umysłach Polaków.
Aby
odzyskać
niepodległość,
Polacy
organizowali powstania zbrojne. Niestety, kończyły
się one przegraną. Dopiero Legiony Polskie utworzone przez Józefa Piłsudskiego wywalczyły Polsce wolność.
Dzień 11 listopada 1918 roku był pierwszym dniem odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia, co roku obchodzimy Święto Niepodległości.
Jesienią 1918 roku, po czterech latach walk, skończyła się pierwsza wojna światowa. Wszyscy zaborcy Polski wyszli z niej pokonani: Niemcy i Austria przegrały na
froncie. W Rosji wybuchła rewolucja – obalono cara, a potem rozpoczęła się okrutna
wojna domowa.
W listopadzie 1918 roku funkcję Naczelnika Państwa objął Józef Piłsudski. Powołał
on rząd i utworzył armię polską. Istnienie państwa polskiego zostało uznane na całym
świecie!
Był10 listopada 1918 roku. Na zachodzie kończyła się wojna światowa, ze wschodu
nadciągały połączone imperializm i rewolucja. Nazajutrz, gdy POW rozbrajała Niemców, Rada Regencyjna powierzyła Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad armią; kilka
dni później przekazała mu całą władzę. W parę miesięcy stworzył jedną z silniejszych
armii w Europie. Szybciej, w kilka tygodni stworzył państwo.
Inga &Asia
Tak minął...Listopad
∼ 4 listopada odbył się w naszej szkole przegląd piosenki turystycznej „Spotkamy się
w piosence”. Było głośno i wesoło (więcej o przeglądzie obok),
∼ niedawno byli u nas zapaśnicy, teraz swoje umiejętności pokazywał w sali gimnastycznej mistrz koreańskiej sztuki walki taekwon-do. Sądząc z ilości rozdanych po
pokazie ulotek wkrótce większości uczniów zŜółknie skóra,
∼ tego samego dnia (7 listopada), ale juŜ po południu pierwszaki złoŜyły uroczyste
ślubowanie (szczegóły wewnątrz numeru),
∼ najpierw było to, co lubimy najbardziej, czyli cztery dni wolnego (8-11). 14 listopada w sali gimnastycznej mieliśmy okazję obejrzeć uroczystą akademię z okazji
Święta Niepodległości. Tym razem było uroczyście i odświętnie, jak przystało na
tak waŜne dla Polaków chwile.
∼ koniec listopada, to jednocześnie koniec karnawału i jakŜe popularne „andrzejki”.
Pobawiliśmy się na szkolnych dyskotekach (I-III w środę 26.11., IV-VI w czwartek
27.11.), powróŜyliśmy, pojedliśmy słodkości. Ma wystarczyć na najbliŜszy miesiąc,
bo teraz zaczyna się post. Zabieramy się za poprawianie ocen.



Rozmowa z Igą Serwacką
 Kiedy odkryłaś w sobie talent do recytowania tekstów?
 Myślę, Ŝe na zajęciach teatralnych. Właśnie wtedy uwierzyłam w to, Ŝe w przyszłości naprawdę mogę w przyszłości być kimś wartościowym.
 Rozumiem, Ŝe deklamowanie poezji to twoje hobby. Czym jeszcze się pasjonujesz?
 Interesuję się teatrem, muzyką, śpiewem. Kocham zwierzęta, a szczególnie psy.
 Czy uwaŜasz, Ŝe do recytacji potrzebny jest talent, czy to po prostu kwestia wyuczenia tekstu?
 Według mnie trzeba czuć to, co się mówi do publiczności, widzieć to. Kiedy chcę
zaprezentować jakiś utwór, nie jest to dla mnie najwaŜniejsze, Ŝeby znać go na
pamięć, ale by go sobie wyobrazić.
 Czy z teatrem lub recytacją wiąŜesz swoją przyszłość?
 Tak, chciałabym zdać do Szkoły Aktorskiej, zostać aktorką i w ten sposób spełnić
marzenie swojego Ŝycia.
 Jak spędzasz wolny czas?
 Czytam ksiąŜki, chodzę na zajęcia teatralne i języka angielskiego, lubię długie
spacery.
Rozmawiała Asia M.
MODNA FRYZURKA.
Fryzura
1.Podziel włosy na pasemka Nie musisz uŜywać do tego
grzebienia. NajwaŜniejsze, aby pasemka były cienkie, tak, aby
moŜna je było spiąć spinką.
2.Zawijaj po kolei kaŜde pasemko na palec dotąd, aŜ skręci się w
kółko.
3.KaŜde skręcone pasemko przypnij kolorową spinką.
MODNE UBRANKO.
Szalik
Szalik - choć to zapowiedź zimy, przyda się na pewno.
Finezyjnie ułoŜony będzie doskonałym dodatkiem.
Torba
Torba - klasyczna albo odlotowa, np. w kształcie ulubionego
zwierzaka.
Buty
Buty - sportowe buty są zawsze modne, bo śliczne i wygodne.
Tym razem proponujemy w oryginalnym - jaskrawozielonym lub czerwonym kolorze.
Lucio
Sekcja nagłaśniająca SU rozpoczęła zbiórkę karmy dla bezdomnych psów ze
schroniska koło Annopola. Jeśli los naszych głodnych czworonoŜnych przyjaciół nie
jest Ci obojętny, przynieś puszkę lub paczkę karmy, kaszę, ryŜ albo makaron do pani
Barbary Szymańskiej (sala 30), bądź do pani Moniki Kuśnierz (sala 32).Ty takŜe moŜesz pomóc czworonogom! Liczymy na was.
CZY ZOSTANIESZ OBOJĘTNY?
GUSIA



